Scurta descriere proiect site societate
Data: Decembrie 2021
Titlu proiectului: ”Cresterea competitivitatii societatii GLENCORA IMPEX SRL prin achizitie de utilaje”
GLENCORA IMPEX SRL, în calitate de Beneficiar anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Cresterea competitivitatii societatii
GLENCORA IMPEX SRL prin achizitie de utilaje“ Cod SMIS 114413, finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și
extinderea capacitătilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de
Management, iar la nivelul regiunii Nord-Est de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii GLENCORA IMPEX SRL prin realizarea
unei investitii initiale in domeniul tratarii si eliminarii deseurilor periculoase (pamant contaminat) si diversificarea activitatii unitatii
existente.
Obiectivele specifice:
1. Diversificarea serviciilor unei unitati existente, prin servicii care nu au mai fost prestate anterior in unitate, in domeniul tratarii si
eliminarii deseurilor periculoase prin:
- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, specifice activitatii de tratare eliminare deseuri periculoase
- Achizitionarea unui program informatic specific activitatii intreprinderii
2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine
avantajul competitiv:
- Implementarea procesului de recertificare a sistemelor integrate de management al calitatii (ISO 9001:2015), al mediului (ISO
14001:2015), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001:2018)
- Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil
3. - Utilizarea surselor regenerabile de energie prin achizitionarea a 2 silozuri necesare pentru derularea fluxului tehnologic, care
utilizeaza surse regenerabile de energie, si anume: Instalatie solara trifazica, destinat producerii energiei electrice
- Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor
tehnologice prin achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic (Ciur mobil, excavator, incarcator, silozuri,
proiector LED)
- Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin achizitionarea ciurului mobil
pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- Asigurarea accesului si operarii de catre persoane cu dizabilitaþi a unor utilaje prevazute in fluxul tehnologic (excavator,
incarcator)
- Angajarea unei persoane din categoria defavorizate punctul a): nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni
- Includerea persoanelor de sex feminin in echipa de management si implementare a proiectului
Rezultatele proiectului:
• Dotarea cu active corporale si necorporale (numar):
- 6 utilaje si echipamente tehnologice necesare desfasurarii fluxului tehnologic din care 2 sunt adaptate pentru operarea si de catre
persoanele cu dizabilitati, 3 echipamente utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor in
scopul obtinerii unei economii de energie si 1 reprezinta echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor/cresterea gradului de
recuperare si reciclare a deseurilor periculoase
- 1 program informatic specific activitatii desfasurate
• angajarea personalului suplimentar necesar, 1 persoana din categorii defavorizate.
Valoarea totală a proiectului este de 3.926.029,98 lei, valoarea finantarii nerambursabile este de 2.067.131,74 lei din care
valoarea contribuției din FEDR este de 1.757.061,98 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 310.069,76
lei. Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, respectiv intre 01.01.2017 si data de 31.12.2021.
Persoana de contact: Dl. Blanaru Cipran Ioan, Administrator, Telefon/Fax/E-mail: 0749462858 / 0234516262; Adresa de e-mail:
office@glencora.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro
Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro
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